
ČESKÝ JAZYK 6B 25. 5. – 29. 5. 2020 
 

 - pokračujte v opakování pravopisu na webových stránkách  
 
- na zoomu ve středu 27.5. 2020 v 18:00 (odkaz mají vaši rodiče 
v emailu) budeme pokračovat ve větném rozboru 
 
- připravte si případně otázky, pokud jste nerozuměli některým z 
jiných úkolů. Pokud nemáte možnost se k zoomu připojit, 
můžete mě i nadále při nejasnostech kontaktovat na 
i.kepesova@gmail.com nebo tel. čísle 724 096 139  
 
Úkoly k odevzdání  
 
- úkoly k odeslání jsou z nové látky a vždy zvýrazněny červeně 
(ty prosím zpracujte přednostně) 
 
-  pošlete je ke kontrole nejlépe do konce aktuálního týdne, 
pokud nestíháte, můžete i později 
 
- pokud máte technické problémy s odesíláním, kontaktujte mě a 
domluvíme se individuálně. 
 
- řešení práce zasílám individuálně na základě zaslaných 
podkladů 
 
Tyto úkoly nebudou klasicky známkované (mohou tam být 
chyby). Je to zpětná vazba pro mě, jak pracujete. Bude 
ohodnocena celkově Vaše práce a snaha při domácím 
vzdělávání, která bude součástí výsledné známky na konci 
školního roku. 
 
 
 



MLUVNICE 

 

VŠECHNY ÚKOLY Z MLUVNICE MI PROSÍM ZAŠLETE NEJLÉPE DO 31.5.  

82/2 – podle grafů vytvoříte věty, vysvětlila jsem na zoomu – písemně do sešitu 

82/3 – vyberte si čtyři věty a ty graficky znázorněte (nápověda bude na zoomu 
27.5.2020) 

83/5 

 – doplňte I/Y a opište do sešitu, každou větu či souvětí na samostatný řádek! 
Než napíšete další, řádek prosím vynechte. 

- podtrhněte základní skladební dvojce 

- za každou větu napište, jestli se jedná o větu jednoduchou (VJ – má pouze 1 
přísudek) nebo souvětí (S – má více přísudků) 

- určete slovní druhy (podstatné jméno, přídavné jméno…čísly nad slova) 
v celém cvičení 

 

 

SLOH 

- kdo ještě nenapsal, zůstává úkol z minulého týdne - krátké vypravování ze 
života zvířat ( str. 132/ 9) – vyberete si jedno zvíře a vymyslete příběh o tom, co 
se mu přihodilo. TENTO ÚKOL MI PROSÍM ZAŠLETE NEJLÉPE DO 31. 5.  

 

LITERATURA 

str. 140 – 142 Martina Drijverová: Domov pro Marťany 

 - přečtěte si ukázku, napište jméno autorky a název knihy do sešitu 

- udělejte 1 – 5 hvězdiček podle toho, jak Vás ukázka zaujala, kde 1 hvězdička 
znamená – vůbec mě ukázka nezaujala, 5 hvězdiček – naprosto super, musím si 
přečíst celou knížku) 

- k hvězdičkám můžete napsat i svůj krátký komentář, proč jste bodovali zrovna 
tak 



str. 145 – 149 Marcel Pagnol: Jak voní tymián 

- přečtěte si ukázku, napište jméno autora a název knihy do sešitu 

- udělejte 1 – 5 hvězdiček podle toho, jak Vás ukázka zaujala, kde 1 hvězdička 
znamená – vůbec mě ukázka nezaujala, 5 hvězdiček – naprosto super, musím si 
přečíst celou knížku) 

- k hvězdičkám můžete napsat i svůj krátký komentář, proč jste bodovali zrovna 
tak 

 

 

 

 

 

 

 


